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Nieuws van de peuters:
Wat was het leuk, ons bezoek aan de boerderij van Bart en Geertje. We mochten koeien en
kalfjes aaien , hebben grote trekkers gezien en in de melkstal bij de melkrobot gekeken. En
waar de melk bij de koe uit komt ? Myrte wist het wel. “ Uit de borstjes” ! We mochten ook
nog even op de grote trampoline springen , kregen een heerlijk ijsje en tot slot een tasje met
een boerderij-diploma mee naar huis. Boer Bart en boerin Geertje, nogmaals bedankt voor
deze zeer geslaagde ochtend!
Nieuws uit groep 1 en 2:
We hebben ons zeer geslaagde schoolreisje ( foto's staan op de website
van school) nog maar net achter de rug of we maken ons al weer op
voor het volgende feestje; de koningsspelen.
Ook zijn we al druk bezig met moederdag.....ssssttt...verrassing!
Na de meivakantie gaan we werken over het thema "dieren".
De QR code van het bijbehorende filmpje hangt dan weer op de deur.
We oefenen in mei communiceren; het uitvoeren en geven van
opdrachten, bouwen; ruimtelijk bouwen en voorbeeldkaarten nabouwen
en we beginnen met het aanbieden van oppervlakte.
Verzoek om de kleuters op dinsdag, in verband met gymnastiek,
makkelijke kleren en schoenen aan te doen. Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Het schoolreisje naar de Drentse Koe was geweldig! Prachtig weer, vriendelijke
buschauffeur, vrolijke kinderen en genoeg begeleiding. We hebben volop genoten
van het klimmen en klauteren, de rijpaardjes, de glow-in-the-dark ruimte en ook
buiten was er genoeg te beleven. Er werd zelfs een geitje geboren en omdat
Erwin er bij stond, kreeg het geitje zijn naam. Alle begeleiders heel hartelijk
dank voor de inzet.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Op dit moment zijn we op donderdagmiddag druk bezig, met behulp van ouders, met de lessen
van de techniektorens. We hebben nu 2 keer gedaan en na de meivakantie gaan we hiermee
verder op donderdagmiddag.
In groep 6 hangt de tafelposter, de tafel van 6 gaan we volgende
week toetsen bij de leerlingen van 6 en vervolgens komen de
andere tafels aanbod.
Er is weer een spreekbeurt planning gemaakt voor de
vrijdagmiddag. Alle leerlingen hebben een onderwerp gekozen en
gaan die weer voor de groep presenteren. We wensen jullie veel
succes met de voorbereidingen. Het schema
hangt in het lokaal van groep 5 en 6.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Woensdag 11 april heeft groep 7/8 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi in Beetsterzwaag. Met 1 verloren wedstrijd en 2
maal een gelijkspel kunnen we terugkijken op een sportief en gezellig
O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

voetbaltoernooi. Ouders bedankt voor het vervoer.
Gisteren en vandaag heeft groep 8 de Centrale Eindtoets ROUTE 8 gemaakt. De kinderen
hebben enorm hun best gedaan! Klasse jongens en meisjes! We hopen
voor de meivakantie de uitslag binnen te hebben.
Himmeldei:
Vandaag hebben we met de kinderen van groep 1 t/m 8 mee gedaan
aan de Himmeldei. De ‘opbrengst’ was ronduit mager te noemen! De
omgeving rondom school is weer ‘spik en span!’
Bedankt jongens en meisjes voor jullie inzet!
IMV:
Woensdag 4 april waren de eindpresentaties van IMV. Van onze school deden de kinderen van
groep 5/6 hieraan mee. De IMV lessen worden georganiseerd door Ateliers Majeur, maar zij
bieden geen naschoolse muziekles meer aan in Opsterland. Deze lessen worden verzorgd door
docenten van de Muziekbende.
De Muziekbende is een muziekschool met meer dan 250 leerlingen met locaties in Gorredijk,
Ureterp, Bakkeveen en Heerenveen. De lessen worden gegeven door professionele docenten.
Enkele docenten (Robert-Jan Zigterman, drums | Arvan Blok, gitaar | Anne Symen Abma,
slagwerk | Jasper Dijkstra, Zang/gitaar) zijn ook actief als IMV docent.
Lijkt het u leuk om uw kind met muziek in aanraking te brengen, kijk dan op
www.demuziekbende.nl
Boerderijdagen:
Waar: familie Van Ginneken, Klidze Rjocht 5, Langezwaag.
Wanneer: vrijdag 11 mei.
Schoolfruit:
Deze week was de laatste week van het EU-Schoolfruitprogramma. Morgen voor de laatste keer
tijdens de Koningsspelen oranje wortels. Met ingang van maandag 23 april vragen we u uw kinderen
weer fruit mee te geven naar school voor in de kleine pauze.
Koningsspelen:
Morgen is het zover! Dan de 6e editie van de Koningsspelen plaats. Het belooft prachtig weer
te worden. We vragen u uw kind (-eren) thuis goed in te smeren om verbranden te
voorkomen. Denkt u om bord en bestek?
Gratis:
Wie belangstelling voor gratis zandbak (-elementen).
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 mei a.s.
Agenda:
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april
Vrijdag 27 april
Maandag 7 mei
Donderdag 10 en vrijdag
11 mei
Zaterdag 11 mei
Zondag 13 mei
Dinsdag 15 mei

Laatste keer Schoolfruit.
Koningsspelen
Met ingang van maandag 23 april nemen de kinderen weer zelf
fruit mee.
Koningsdag en start van de meivakantie t/m vrijdag 4 mei
Hoofdluiscontrole
Hemelvaartvakantie
Boerderijdagen familie van Ginneken
Moederdag
11.00 Uur gastles respect en taalgebruik groep 7 en 8
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Woensdag 16 en donderdag 17 mei
Woensdag 16 t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Maandag 28 t/m donderDag 31 mei
Dinsdag 29 mei
Vrijdag 1 juni
Donderdag 7 juni

Studietweedaagse directeuren Comprix
Schoolkamp groep 7/8 Terherne
Juf Hillie, Annet en Femke vieren verjaardag
Tweede Pinksterdag
13.00 Uur MR overleg
Juf Fimke jarig
Schoolarts voor groep 1/2.
Avondvierdaagse
Schoolreis groep 5 en 6
Praktisch verkeersexamen groep 7/8 Gorredijk
Meester Jasper jarig.
GMR
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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